
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vydán  19. června 2020                                              ČERVEN 2020 

 

 Zveme všechny příznivce kina a hudby na letní promítání pod širým nebem na velkém   
 fotbalovém hřišti v Pasece, a to v pátek 26.6.2020 
 
 Před promítáním vystoupí v 19:30 hod PAVEL ŠPIRKA  a  NATÁLIE  ROTTROVÁ   
 

                                                                                                    
Začátek promítání české komedie 
CHLAP NA STŘÍDAČKU v 21:30 hod. 

 
Hlasování na FB „Pro Paseku“  

1. Chlap na Střídačku – 50 hlasů 

2. Vlastníci – 32 hlasů 

3. Příliš osobní známost 16 hlasů 

4. Národní třída – 4 hlasy 

5. Univerzální uklízečka – 2 hlasy 

 

 Bude připraveno omezené množství skládacích lavic a židliček  

 Doporučujeme přinést s sebou vlastní deky, skládací židle 

 Dodržujte rozestupy. 

 Na hřiště – hrací plochu není povolen vstup s občerstvením  

Děkujeme za spolupráci vedení SK Paseka a umožnění  

promítání na velké ploše fotbalového hřiště 

 

V případě nepříznivého počasí se akce ruší 

 

Další připravované akce:       

                

11.7. Dětský den na Sanatorce 

18.7. Pytlácká noc u KD 

29.8. Setkání přátel Paseky 

05.9. Memoriál Miru Marciňáka   

25.9. Zájezd do Brna na muzikál Mamma Mia!  

 



 

 

Vážení a milí občané, 

šířící se nemoc COVID-19 v naší republice a opatření nastartována vládou ČR zaskočila v březnu 
letošního roku snad každého. Nyní se již vracíme k běžnému životu.      
 
Chtěla bych tímto příspěvkem poděkovat všem občanům, seniorům, dětem i podnikatelům naší obce 
za velmi odpovědný přístup a nepodceňování celé situace, která nastala.    
 
Velké díky patří všem, kteří pomohli situaci zvládnout ihned po výskyty prvních případů nemoci v našem 
okolí. Nebudu tady zmiňovat pod jakým stresem se pracovalo. Pro nás všechny to bylo naprosto něco 
nečekaného a neobvyklého.  
 
Obrovské DÍKY patří také M. Píškovi a zaměstnancům firmy JONAP. Po prvním výskytu nemoci 
v bezprostřední blízkosti naší obce, jsem požádala Martina o pomoc. Ani na chvilku nezaváhal. Rada 
obce dne 16.3.2020 schválila výrobu 1500 ks roušek pro pasecké občany. Firma JONAP ze dne na den 
změnila sortiment výroby. Byly nakoupeny formy a zahájila se výroba šití roušek.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Poděkovaní dále patří  Bc. Kamile Smitalové manažerce jakosti OLÚ Paseka. S manželem nabídli pomoc 
a dodali přes noc látku, jelikož v té době nebylo jednoduché sehnat jakýkoliv materiál.  K šití roušek se 
okamžitě přidaly paní učitelky i zaměstnankyně naší MŠ, kdy se z uzavřené školky stala přímo šicí dílna. 
Děvčata dodávala zdarma roušky do nemocničních a sociálních zařízení. K šití se také přidala ZŠ Paseka. 
Obrovské díky patří všem zmiňovaným, ale také paseckým i mimopaseckým „švadlenkám“. Některé 
opravdu doslova po letech oprášily šicí stroje a vrhly se do výroby. Děkujeme všem. 
 
Jelikož se brzy rozkřiklo, že se v Pasece šijí roušky, začali jsme brzy pokrývat i požadavky starostů a firem 
z okolí. Byl to neuvěřitelně hektický kolotoč. Ale kolečka do sebe brzy zapadla a dokázali jsme s týmem 
lidí brzy dodávat roušky do širokého okolí i přímo občanům do uzavřených měst, kde nám s roznosem 
roušek do schránek pomohly moje kamarádky Marta a Zuzka právě v uzavřeném Uničově. Hranice 
území Haukovická křižovatka, člověk si připadal jak ve válce. Prosby o dodání roušek jsme zaznamenali 
také od personálu nemocnic a sociálních zařízení. Proto Rada obce uvolnila další finance na pokrytí 
těchto i jiných případů. Finanční prostředky na výrobu roušek také věnovali firma JONAP Paseka, 
společnost STT Servis Dlouhá Loučka a pan Matěj Hodulák z Uničova.  
 
Do akce na ochranu obyvatel se zapojili také naši podnikatelé a občané Barbora Orságová a Jan 
Podešva, kteří vyvinuli ochranné štíty a dodávali do zdravotnických zařízení, MŠ Paseka, ZŠ Paseka, OÚ 
Paseka a dalším občanům nejen v naší obci.   
 



 

Vážím si opravdu všech občanů, podnikatelů, zaměstnanců obce i těch zastupitelů, kteří pomohli 
zorganizovat distribuci ochranných prostředků.  Nebudu raději jmenovat, abych na někoho 
nezapomněla. Poděkování patří všem.   
 
Velmi bych chtěla dále poděkovat manželům Veiserovým, kteří zabezpečovali dodávky potravin až 
domů lidem, kteří byli nemocní nebo jim jejich zdravotní stav nedovoloval nakoupit si přímo v obchodě 
osobně. Bylo to velmi psychicky i fyzicky náročné. Velké díky za všechny občany. 
 
Dále moc děkuji paní Lidušce Nucové z naší obce, která pracuje v lékárně ve Šternberku a zajišťovala 
lidem léky až domů. Myslím, že její pomoci dodnes někteří senioři využívají.  
 
Děkuji také pedagogickému sboru ZŠ Paseka za dálkovou výuku žáků a rodičům za statečnost při domácí 
školní výuce. 
 
Jedním slovem DĚKUJI všem, že jsme situaci zvládli a doufám, že nás žádná pohroma v podobě nemoci, 
větru, deště nezasáhne.  
 
Závěrem bych chtěla říct, že v tak vyhrocených situacích zjistíte, kdo skutečně při vás stojí, kdo má 
zájem pracovat pro obec a hlavně občany samotné.  
Děkuji všem, kteří mi nabídli pomoc, podporovali mne slovem nebo činem.  
 
S ústupem COVIDU naopak přichází rána, s kterou se budeme muset všichni opět vypořádat.  Mnoho lidí 
přichází o zaměstnání, podnikatelé mají existenční problémy a obec přijde o nemalé finance.  
Rada obce podpořila místní podnikatele, kteří se nachází v obecních nebytových prostorách. 
Podnikatelům, kteří předložili žádost o odpuštění nájemného rada obce vyhověla a odpustila nájemné 
za 3 měsíce.  
 
Vláda ČR slibuje, že propad ve sdílených daních bude obcím kompenzovat formou dotací a dalších 

příspěvků. Připravujeme projekty a budeme doufat, že nás vláda nezklame 😊.  
 
Zde přinášíme akce, na kterých v těchto měsících pracujeme nebo práce budou zahájeny:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Chodníky a terasy v zahradě domu pro seniory DPS č.p.295 
- Rekonstrukce areálu u koupaliště  
- Oprava střechy tělocvičny ZŠ Paseka 
- Oprava havarijního stavu odpadů v ZŠ Paseka, včetně částečné pokládky nových podlah  
- Rekonstrukce kuchyňky pro pedagogický sbor ZŠ Paseka 
- Výstavba pumptrackové dráhy za hřištěm pro děti a mládež  
- Výstavba multifunkčního hřiště u ZŠ  dokončení   
- Zahradní úpravy na hřbitově  

 
Na čem se dále pracuje a čím se mj. zabýváme: 

- Akce „Obecní klubovna“ v areálu u koupaliště – již jsme obdrželi stavební povolení 
- Akce „Skatepark“ během července bude vydáno stavební povolení 



 

 
- Akce „Parkoviště u bytovek 256,257,258“ příprava projektové dokumentace  
- Akce příprava studie a projektové dokumentace „Rekonstrukce šaten SK Paseka a občerstvení“ 

v červenci 2020 proběhne konzultace se zástupci SK Paseka a projektanta 
- Akce příprava projektové dokumentace „Rekonstrukce vodovodního řádu – v úseku u ZŠ 

v Pasece“. 
- Správa silnic Ol.kr. přislíbila do konce prázdnin opravu a nový povrch komunikace směr Huzová. 
- V nejbližších dnech budou instalovány radarové ukazatele rychlosti na malé straně směr ZŠ a 

v horní části obce  - dvojitá zatáčka nad koupalištěm směr Huzová.  
- Akce „Revitalizace a rekonstrukce příkopů - P4A a P4B-Rybný potok, záchytný příkop ZP 4 a MP7 

spolu s realizací záchytných mezí ZM25-ZM34 v lokalitě Pálená“, které zabrání opětovnému 
zanášení pročištěných příkopů. Podána žádost na Pozemkovém úřadě Olomouc. 

-  ZO Paseka neschválilo vstup Obce Paseka do akciové společnosti Servisní společnost odpady 
Olomouckého kraje, a.s. se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc – Hodolany 
 

Obec Paseka poskytla finanční dary a dotace z rozpočtu obce těmto spolkům a organizacím: 
- SK Paseka, z.s.  -  150.000,- Kč 
- Sport pro všechny Paseka  -  80.000,- Kč  (pořízení nového posilovacího zařízení)  
- Junák - český skaut, středisko Šternberk, z.s.  oddíl Dráčata -  18.000,- Kč  

- Junák - český skaut, středisko Olomouc, z.s. oddíl Rebelové  -  12.000,- Kč  

- Klíč - centrum sociálních služeb, p.o. Olomouc, Hejčín -  3.000,- Kč  

- Linka bezpečí, z.s., Praha  -  1.000,-  Kč 

- Charita Šternberk – středisko Uničov -  30.000,- Kč  
- Odborný léčebný ústav Paseka, p.o. -  60.000,- Kč  (pořízení 1 ks postele s laterálním náklonem) 

 

Přímá pomoc občanům Šumvaldu  
Rada obce Paseka schválila úhradu nákladů na zemní práce minibagrem při 

odstraňování následků povodně na území obce Šumvald do 20 tis. Kč.  

Bylo vybagrováno bláto ze zahrad a dvorků.  

Došlá poděkování: 
Vážená paní starostko, velice děkuji za pomoc při povodni. Vámi poslán  pan Tomáš  
a jeho velice pracovitý syn Mirek moc pomohli. Byli velice hodní a milí děkuji 
mockrát. 
S pozdravem Hana Hejná Šumvald   

 
 
Dobrý den paní starostko, moc děkujeme  
za pomoc při odklízení bahna ze zahrady 
a poskytnutí pásového minibagříku. 
Moc si toho vážíme a ještě jednou 
děkujeme                
Jan Blažek, Šumvald  
 
Poděkování pana starosty obce Řídeč 

Vážená paní starostko,  
dne 13.6.2020 se v obci Řídeč uskutečnila MATERIÁLNÍ SBÍRKA pro obce nejvíce postižené bleskovou povodní 
dne 7.6.2020 a to Šumvald a její místní část Břevenec. Dovolte mi, abych Vaší cestou poděkoval občanům vaší 
obce za materiální pomoc, kterou k nám osobně v sobotu dopravili. První část shromážděných věcí ze sbírky byla 
odevzdána v KD Šumvald ještě dne 13.6.2020, kdy pracovníci centra moc děkují všem za solidaritu a materiální 
pomoc. Zbývající část materiálu bude do Šumvaldu odvezena na výzvu.  Ještě jednou moc děkujeme za podporu 
lidí postižených bleskovou povodní.                                                                       Jaroslav Míča – starosta obce Řídeč  



 

 

Poděkování  

Chtěli bychom moc poděkovat naší paní starostce Lence Niessnerové za příkladné a obětavé vedení 
obce během vládou vyhlášeného výjimečného stavu. Ve velmi krátké době dokázala zorganizovat 
výrobu a distribuci ochranných roušek nejen pro naše občany, ale i pro další potřebné v širokém okolí. 
Zajistila dezinfekci, upravila chod obecního úřadu tak, aby byl zajištěn jeho prakticky nepřetržitý chod 
i přes restriktivní nařízení vlády. Prala se za naši bezpečnost jako lvice a pracovala dnem i nocí. I my se 
ze srdce přidáváme k mnoha facebookovým poděkováním, z nichž vybíráme jen některé: 

                               „DĚKUJEME“        

                         Mgr. Taťána Šlešková 

                           Mgr. Antonín Černoch 

                                                                                                               Lubomír Macháček, Jan Podešva                                   

                                                                                                           Zastupitelé obce Paseka 

                                                                                                                  Jana Zukalová                                                                 

                                                                                                                Dana Tománková 

                                                                                                               Ing. Jitka Kovářová 

                                                                                                     Ellen Koubková, Marek Opichal 

                                                                                                                     Karel Hloušek                              

…………………………………………………………………………………………………………….                                                  

               Zájezd na muzikál 

Rada obce schválila pořádání zájezdu na 

muzikál Mamma Mia! v Městském divadle v 

Brně v pátek 25.9.2020.  

Cena za vstupenku plná:  780,- Kč  

Cena za vstupenku zlevněná - senioři, děti, 

studenti:  523,- Kč 

Rada obce schválila úhradu dopravy autobusem. Dále RO schválila příspěvek na částečnou úhradu nákladů 

vstupného a to 185,- Kč / osobu (občan obce Paseka). To znamená, že „účastník zájezdu“ uhradí celkovou 

částku 595 Kč nebo 338,- Kč.  

Zájemci se mohou hlásit ihned, a to do naplnění kapacity autobusu u paní Jany Zukalové osobně nebo na 

tel.č. 604 572 017 nejpozději do 29.6.2020. Pokud nebude autobus obsazen paseckými občany 

nabídneme místa mimopaseckým zájemcům. Nutná úhrada vstupenky obratem po přihlášení.   



 

 

Rekonstrukce odpadů v základní škole Paseka 

Na jaře 2018 byly škole předány k užívání nově zrekonstruované prostory bývalé pekárny, kde se nyní 

nachází nová kuchyňka, dílny a sociální zařízení. Bohužel už po roce od rekonstrukce se projevily  

závady. V lednu roku 2019 spadl jeden z krytů světel. Po důkladné kontrole bylo zjištěno, že i u dalších 

krytů hrozí pád. Tato závada byla vyřizována jako reklamace a uvolněné kryty byly vyměněny. Bohužel 

po roce, v dubnu 2020 došlo k opětovnému pádu krytu a tentokrát dojde v rámci reklamace k výměně 

celých osvětlovacích těles tak, aby neohrožovala bezpečnost. 

Mnohem větší komplikací ovšem bylo zjištění, že prostory, ač po nákladné rekonstrukci za 4,5 mil. Kč, 

stále vlhnou. Na podzim 2019 došlo ke vzdutí dlažby na toaletách a linolea před školní kuchyňkou. Toto 

jsme nejprve také řešili jako reklamaci s firmou VHH Thermont, s.r.o., která rekonstrukci prováděla. Po 

odkrytí betonových podlah přicházely v úvahu dvě hlavní možné příčiny problému a to špatné 

hydroizolace a netěsnící odpady. Našim velkým překvapením bylo zjištění, že součástí rekonstrukce 

budovy, která již před lety vykazovala velké známky vzlínání vlhkosti a problémy s plísní, nebylo 

provedení vodorovných hydroizolací a dokonce ani provedení nových odpadů. V projektové 

dokumentaci se uvádí, že nové sanitární vybavení bude napojeno do stávajících odpadů. Firma tudíž 

tuto reklamaci neuznala, protože tyto práce v zadání zakázky nebyly. Problémy z vlhkostí bylo ovšem 

nutné okamžitě řešit. V technické místnosti pod schody se dokonce objevila černá plíseň a zatuchlý 

zápach se šířil i do chodby.  

Po rozkopání betonové podlahy na toaletě a odkrytí odpadů jsme zjistili, že hlavním problémem bude 

naprosto nevyhovující stav starých kameninových odpadů. Byl proveden monitoring potrubí, který 

potvrdil, že stav celého odpadního potrubí v této části budovy je havarijní a je nutné ho vyměnit. Jsme 

velmi rádi, že se prací ujal pan Martin Kocourek řemeslník, který odvedl skvělou práci již na rekonstrukci 

stodoly u fary. Práce tu byla nelehká, bylo nutné ručně vysekat betony a odhalit staré potrubí. Odpady 

byly plné letitých nánosů všeho, co v odpadech teče…, byly popraskané a netěsnily ve spojích, takže 

vše zatékalo mnoho let pod budovu. Nové odpady napojil pan Karel Hloušek ml. Nyní se již dokončují 

práce na povrchových betonech a dlažbě.  

Aby bylo řešeno i vzlínání podzemní vlhkosti, byly práce konzultovány s odborníkem na odvlhčení.  

 

 

Použity byly speciální nátěry instalovány odvětrávací lišty okolo stěn. V technické místnosti pod schody 

bylo instalováno automatické odvětrávání tak, aby se zde již plíseň nemohla vyskytnout. Výuka ve škole 

nebyla pracemi nijak narušena. 

                                                                                                                 Mgr. Taťána Šlešková, místostarostka 



 

Letos jsme byli nuceni zrušit tradiční „Setkání seniorů“, proto se za jubilanty rozjela paní starostka a 

místostarostka. Společně předaly jubilantům balíčky, které pro seniory připravila paní Veiserová – z místního 

obchodu.Přejeme  jubilantům vše dobré, především pevné zdraví. Děkujeme také za souhlas s fotografováním. 

-  

 

 

 

 

 

 Přírodní koupaliště v Pasece 

Je nám to velmi líto, ale bohužel nejsme schopni splnit všechna hygienická nařízení, která 

vyplývají z mimořádné situace v boji s koronavirem COVID-19.  Nemůžeme do vody použít 

žádnou dezinfekci, protože by to zničilo rostliny v biologické zóně.  Ze stejného důvodu 

nemůžeme dezinfikovat ani madla, žebříky či plochy kolem bazénů.  Protože nechceme 

ohrozit vaše zdraví, musíme nechat v letošním roce koupaliště uzavřené.  Jedinými 

návštěvníky tak asi budou divoké kachny, které se na koupališti zabydlely.  Moc nás to mrzí, omlouváme se 

všem našim příznivcům a pevně věříme, že se ve zdraví a neomezeném režimu sejdeme na našem koupališti 

zase v létě 2021.  

 Přistavení kontejnerů na bioodpad k Vašemu RD 
Připomínáme nabídku placené služby pro občany. Cena 300, - Kč +21%DPH za 1 kontejner, max. přistavení 2 
dny v katastru obce Paseka, Pasecký Žleb včetně Sanatorky. Pro katastr Karlov u Paseky je to částka 450, - Kč 
+21%DPH za 1 kontejner, max. přistavení 2 dny. Objednávky na přistavení kontejneru přijímá paní Jana 
Zukalová na tel. 604 572 017. Platba pouze v hotovosti v pokladně OÚ. Podmínkou je třídit bioodpad 
kontejner listí + tráva a zvlášť kontejner na větve. 
 
 I na hřbitově je třeba třídit odpad     

Prosíme o třídění odpadu na hřbitově. Na hromadu u zadní zídky prosím házejte pouze rostlinný odpad, který 
lze kompostovat např. řezané a rostlé květiny, větvičky atd. Z kytek prosím sundejte celofánové obaly, stuhy 
a další nekompostovatelné součásti. Stejný postup se týká i věnců. Svíčky vhazujte do určené popelnice a sklo 
do kontejneru na sklo, které jsou taktéž přistaveny v zadní části hřbitova. 
 
 Vypalování trávy 

Upozorňujeme občany na přísný zákaz vypalování trávy. Za vypalování staré trávy hrozí vysoké pokuty. Aby 
trávník dobře vypadal, je nejlepší trávu vyhrabat a zkompostovat.  Vypalováním staré trávy se může oheň 
nekontrolovatelně rozšířit a hrozí založení velkého požáru.  
 
Děkujeme všem občanům, kteří se podílí na sečení trávy na obecních pozemcích a veřejných plochách. 
Opravdu tím ulehčujete práci našim pracovníkům.  
Občané, kteří parkují vozidla na obecních zelených plochách, musí počítat s tím, že naši zaměstnanci 
nebudou sekat trávu v bezprostřední blízkosti vozidel ani RD, aby nedošlo ke škodě na majetku. Sečení je 
tedy v těchto případech na Vás. Děkujeme za pochopení.  

 

 



 

 
Informace ohledně odpadů 

Sběr kovových odpadů - U pálenice je černý kontejner na sběr kovového odpadu, vhazujte pouze níže 
uvedený odpad:  
•hliníkové obaly od nápojů - pivo, kola, energetické nápoje, atd.  
•konzervy od potravin  
•ostatní drobné kovové předměty  
•obaly od kosmetiky  
•hliníkový papír - alobal, víčka od jogurtů - NE PLASTOVÁ  
 
NEVHAZUJTE obaly kapsičky od krmiva pro kočky!  
NEVHAZUJTE obaly znečištěné zbytky potravin a nebezpečnými látkami!  
 
Recyklovatelným odpadem podpoříte obnovu zámku v Dlouhé Loučce, za který Zámecký tým získá 
finanční prostředky.  
 
 Svoz komunálního odpadu v Pasece: 

 3.7.,  17.7.,  31.7.,  14.8.,  28.8.,  11.9.,  25.9.,  9.10.,  23.10.,  6.11.,  20.11.,  4.12.,  18.12. 
 
 Svoz pytlů s plastem a tetrapackem + kontejnerů s plastem v Pasece i na Karlově: 

 15.7.,  12.8.,  9.9.,  7.10.,  4.11.,  2.12.,  30.12. 
 
V obci zůstalo pouze 8 míst pro uložení svozu odpadu v pytlích, ukládejte pouze na níže uvedená místa, 
vždy vedle kontejneru na plast. Z důvodu svozu kontejnerů s plastem 1x za 14 dní musela být některá 
místa v obci zrušena - např. u autobusové zastávky u Praděda a u obchodu zrušena, zůstávají pouze 
místa uvedená níže: 
 
1. U Osmičky  
2. U pálenice  
3. U bytového domu č.p. 30  -  bytovka nad obchodem  
4. V uličce u křížku  
5. Bytový dům č.p. 224 - křižovatka nad autobusovou zastávkou 
6. U kruháčů směr Sanatorka 
7. Sanatorka u Vyhlídky  
8. Sanatorka 256,257,258 kontejnery u garáží 
 
 Svoz plastů pouze kontejnery (bez Karlova): 
30.6., 28.7., 25.8., 22.9., 20.10., 18.11., 15.12. 
 
 Svoz papíru kontejnery: 
Po 14 dnech, vždy v lichý týden, v pondělí nebo úterý. 
 
 Svoz nebezpečného odpadu:    10.10.2020 

 
 

V měsíci květnu 2020 bylo zakoupeno 14 ks plastových kontejnerů o objemu 1100 litrů na tříděný 

sběr a komunální odpad v celkové výši 86.986,90 Kč a další 4 ks kontejnery na bioodpad trávu a větve 

v celkové 137.940,- Kč. 

 



 

 

Informace poplatky za odpad a psa 

Sdělujeme občanům, že Zastupitelstvo obce Paseka na svém zasedání dne 18.5.2020  schválilo 

Obecně závaznou vyhlášku obce Paseka č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 

1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů.  

Touto vyhláškou se PRODLUŽUJE termín splatnosti poplatku za odpad a psy do 31.8.2020, z důvodu 

šíření epidemie COVID 19 v ČR, která nastala v březnu 2020. 

POKYNY pro úhradu poplatků: 

- poplatek za trvalý pobyt na osobu a rok  500,- Kč 
- poplatek za stavbu určenou k individuální rekreaci nebo k pronájmu, ve které není osoba hlášena k trvalému 

pobytu  500,- Kč za rok 
- poplatek za prvního psa  100,- Kč za rok, poplatek za každého dalšího psa pak 120,- Kč za rok, toto se týká i 

psů, jejichž majitelé bydlí v obecním bytě. 
 
Každý, kdo uhradí poplatek za psa si vyzvedne na pokladně OÚ Paseka 100 ks sáčků, do kterých bude při 
venčení psa uklízet psí exkrementy. 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti je potřeba ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy tato povinnost vznikla 
(přistěhování, narození dítěte, nový pes, úhyn, ztráta, nákup-prodej rekreační nemovitosti). 
Poplatky je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem. 
 
Vzor úhrady přes bankovní účet: rodina Adamova – 4 trvale hlášené osoby, Paseka č.p.985 
4 x 500 = 2.000,- Kč, v rodině jsou 2 psi 100,- + 120,- = 220,-Kč 

číslo účtu obce Paseka: 180 171 2379 / 0800, variabilní symbol: 1340, konstantní symbol: 308                                                               
Do zprávy pro příjemce uvést vaše jméno a číslo popisné (Adamovi, 985) 
Za psa zaplatíte na stejný účet částku odpovídající počtu psů. Variabilní symbol: 1341, Konstantní symbol: 308 
Do zprávy pro příjemce uvést vaše jméno, číslo popisné, pes kolikrát (Adam, 985, 2x) 
Pokud občan neuhradí poplatky do 31.8.2020 může správce poplatku navýšit poplatek až na trojnásobek. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

              Obecní POSILOVNA  

Úterý a pátek -  cvičení pouze pro ženy  
Ostatní dny v týdnu -  muži i ženy 
Čas úklidu vždy v pondělí od 18-20 hod.  

Panu Gottwaldovi děkujeme za dosavadní dlouholeté 
správcování a údržbu posilovny. 

Správce David Winkler - tel. 731 311 220                                                                                      
Volejte  pouze v těchto hodinách od 15:00 do 20.00. 

 

Všichni pasečáci, kteří chtějí navštěvovat posilovnu, mají možnost se připojit ke skupině na 
FB  z názvem "Posilovna Paseka"   

 



 

 

Skauti Rebelové  
 
Skautská cesta ke 
hvězdám. Celý 
skautský rok se oddíl 
rebelové věnují 
poznávání vesmíru a 
souhvězdí. V únoru 
2020 jsme se vydali na 
výpravu kam nás 
unesli mimozemšťané 
a odvezli nás do svého hlavního města Onrbu (Brna), kde jsme se jim pokoušeli uniknout, ale 
taky trochu porozumět jejich řeči. V sobotu jsme se vydali na vali promítání hvězdné oblohy a 
cestu sondy Voyager I. a II. na okraj sluneční soustavy. Nechybělo ani pozorování noční 
oblohy. O zataženo, takže jsme si prohlédli hvězdářské dalekohledy a pak nám promítali na 
kopuli souhvězdí noční oblohy. Nechyběly také hry a pohádky na dobrou noc v hantecu.  
                               
 

Ani Karanténa Rebely nezastaví!  
 
Po dvou měsících vzdálených online schůzek a plnění výzev máme opět možnost se scházet a 

zažívat dobrodružství. To však není všechno! Také se naplno chystáme na září. 

V září máme plány na založení nové družiny 

pro dívky a chlapce ve věku 4-7 let. 

I když to vypadá, že si v klubovně jen 

hrajeme, tak každou hrou se něco 

konkrétního učíme. Díky tomu skauty v 

kolektivu často poznáte, aniž by museli mít 

kroj. Jsou to aktivní lidé, kterým jde o víc než 

jen o sebe. Všímají si, co se děje kolem, a 

často dění sami mění a zlepšují. 

Přidejte se k nám! 

 

Sledujte naše stránky nebo facebook.  

FB: Rebelové Paseka 

Web:  rebelovepaseka.skauting.cz 

 



 

                      Fotbalový klub SK Paseka, z. s.  

Stejně jako nás všechny, tak i sportovní prostředí postihla pandemie COVID-19 

(koronavirus). Všechny amatérské soutěže byly v březnu  bez náhrady zrušeny. Pro 

sezonu 2019/2020 tak zůstane zachována tabulka po podzimu, ve které jsme se 

umístili na šestém místě. Nikdo nepostupuje ani nesestupuje a nový ročník 2020/2021 by tak 

měl začít ve stejném složení. Začátek je naplánován na víkend 8.-9. srpna.  

Novinky z klubu: 

1) Využili jsme tak času bez fotbalu a udělali několik oprav v areálu. Byly nově natřeny lavečky 

kolem hřiště a brány. Je kompletně vymalovaný vnitřní prostor budovy (chodba, šatny, šatna 

pro rozhodčí). 

3) Muži budou i v nadcházející sezoně hrát I.A třídu. Již v zimě jsme angažovali nového trenéra 

Lubomíra Orleta. Ten tak dostane možnost ukázat se našim fanouškům až po půl roce působení. 

Letní příprava oficiálně začala hráčům 3. června. O přípravných zápasech budete informováni 

na našem webu. 

4) Přihlášeni do nového soutěžního ročníku budou i starší žáci pod vedením Davida Orsága. Žáci 

trénují úterý a čtvrtek od 16:45. Rádi přivítají mezi sebe nové tváře. Jde o ročníky 2006 a mladší. 

5) Pokračujeme i s mladšími benjamínky pod vedením Jirky a Jardy Kučery. I zde rádi uvítáme 

nové děti. Zde jde o ročníky 2012 a mladší. Mohou přijít i ti nejmenší (podmínkou startu v 

soutěži je dovršení pěti let). Ti ještě mladší si můžou přijít alespoň zatrénovat. 

Za SK Paseka mi dovolte popřát našemu dlouholetému členu Karlu Hlouškovi, který v červnu 

oslavil 60. narozeniny. Karle, všechno nejlepší, hlavně zdraví a děkujeme za to, co pro náš klub 

ta dlouhá léta odvádíš.  

 

 

 

 

 

 

 

Více informací na:   www.fotbalpaseka.cz.                                              Za SK Paseka Vojtášek Petr 

 

http://www.fotbalpaseka.cz/


 

Ztráty a nálezy 

                                                                                                                

V obci byl nalezen svazek 

klíčů, který je již delší dobu 

uložen na OÚ.  Majitel si může 

klíče vyzvednout u Jany 

Zukalové, tel. č. 604 572 017. 

 

Inzerce 
 

Lesy města Olomouce a.s. 

nabízí k prodeji jehličnaté 

palivové dříví v délkách 2 - 4 

m. Cena za m3 – 520,- Kč 

včetně DPH, cena dopravy 

120,- Kč za m3. Min. 

množství 15 m3. Informace 

podá pan Jan Richter.  

Tel. kontakt:  724 244 057. 

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Poděkování  

Děkujeme za účast, slova útěchy a květinové dary při posledním rozloučení s 

paní Helenou Provazovou.  

Zarmoucená rodina. 

 

Periodický tisk územního samosprávného celku. Pasecký zpravodaj je čtvrtletník.  
Příští číslo vyjde 20. září 2020. Redakční uzávěrka je 11. září. Své příspěvky zasílejte na email: 
zpravodaj@obecpaseka.cz . Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v inzerci. 
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